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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
ROZDZIAŁ I.

ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
zwany dalej „Zamawiającym”
ROZDZIAŁ II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwaną w
dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy
wspomnianej ustawy.
ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką
zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie,
Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku
szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej - cz. 2 zamówienia”.
2. Zamówienie jest podzielone na 2 części:
Część I: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego
„Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce: 2 dzieci z Lipian, 1 z Batowa; Dowóz
dzieci

niepełnosprawnych

do

Niepublicznego

Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego, Nowielin 40, 74-230 Mielęcin: 1 dziecko z Jedlic, 2 dzieci z Lipian w tym 1 na
wózku inwalidzkim, 1 dziecko z Mielęcinka, 2 dzieci z Mironowa; Dowóz dzieci
niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w
Pyrzycach, ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce: 1 dziecko z Wołczyna.
Część II: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola „Bratek” Laskowo 16
gm. Przelewice: 4 dzieci z Jedlic, 1 dziecko z Lipian.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekunów oraz
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kierowców biorących udział przy realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia
osób, o których mowa w art. powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań określa § 6 projektu umowy.
5. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień:
60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
85312120-6 - usługi dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
6. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2453) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

ROZDZIAŁ IV.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA
LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2.

Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie
z rozdz. VII pkt. 3 ust. 1 ppkt. b – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać, albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
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ROZDZIAŁ V.

.

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio
załącznik nr 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy
udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola),
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału
podwykonawców.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w
zakresie podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2022 r.
ROZDZIAŁ VII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.
1)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust.5
pkt 1 ustawy - dotyczy wszystkich części zamówienia,

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika ta z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną
licencję/zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dotyczy wszystkich części
zamówienia,
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b) zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego.

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał/wykonuje należycie :
•

dla

cz.

1

–

co

najmniej

2

usługi

polegające

na

transporcie

osób

niepełnosprawnych każda na kwotę min. 125 000,00 PLN brutto każda. W
przypadku usług wykonywanych i nie zakończonych należy podać kwotę usług
wykonanych;
•

dla cz.

2 – co najmniej 1

usługę polegające na transporcie osób

niepełnosprawnych każda na kwotę min. 106 000,00 PLN brutto. W przypadku
usług wykonywanych i nie zakończonych należy podać kwotę usług wykonanych;
Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku dotyczy wszystkich
części zamówienia.
Ponad to warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje taborem autobusowym w ilości :
•

dla cz. 1 - minimum 1 pojazdem z liczbą co najmniej 9 miejsc, nie licząc miejsca
kierowcy i opiekuna, w tym z 1 miejscem dostosowanym do przewozu osób na
wózkach inwalidzkich w tym obowiązkowo :
a) wyposażonym w atestowaną windę załadowczą lub rampę najazdową z
powłoką antypoślizgową, umożliwiającą wprowadzenie wózka do pojazdu,
b) wyposażonym w szyny podłogowe dla stabilnego mocowania wózka, odnośnie
do wymagań dynamicznych dla mocowania szyn (prowadnic) w podłodze, pasy
zaczepne przytwierdzające wózek inwalidzki do szyn oraz specjalne pasy
bezpieczeństwa dostosowane dla osoby siedzącej na wózku – pasy
trzypunktowe, mocowane od góry,
c) posiadającym aktualne badania techniczne oraz adnotacje w dowodzie
rejestracyjnym,

że

pojazd

jest

przystosowany

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych,
d) nie starszym niż 10 lat (liczone w latach wg. wpisu w dowodzie
rejestracyjnym „Rok produkcji”) oraz wyposażone w klimatyzację;
•

dla cz.2- minimum 1 pojazdem z liczbą co najmniej 5 miejsc, nie licząc miejsca
kierowcy i opiekuna, posiadającym aktualne badania techniczne oraz adnotacje
w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych , nie starszym niż 10 lat (liczone w latach wg. wpisu w
dowodzie rejestracyjnym „Rok produkcji”) oraz wyposażonym w klimatyzację;

a) zdolności technicznej w zakresie potencjału kadrowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże dysponowanie
(dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ilości:
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•

dla cz. 1 – co najmniej 1 kierowcą posiadającym prawo jazdy kat. D, co najmniej
3 lata doświadczenia w usługach przewozowych oraz spełniającymi wymagania
określone w art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);

•

dla cz. 2 – co najmniej 1 kierowcą posiadającym prawo jazdy kat. B, co najmniej
3 lata doświadczenia w usługach przewozowych oraz spełniającymi wymagania
określone w art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);

2. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1)

Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę:
a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ.
b) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy.
Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu wg załącznika nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
d) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upłynięciem terminu
składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ww. odpisu składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu/ów, o których mowa powyżej –
zastosowanie ma § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.)
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4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym
mowa w rozdziale VII pkt. 3, ppkt.1, lit. c niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
rozdziale VII pkt. 3, ppkt.1, lit. c niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt rozdziale VII
pkt. 3, ppkt.1, lit. c niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy
pzp.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) kopia aktualnej licencji/zezwolenia na wykonanie krajowego transportu drogowego osób
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika
nr 6 do SIWZ.
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie wg załącznika nr 5 do SIWZ.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 8 do SIWZ.;
10.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez
opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.
11.Jeżeli wykonawca, nie złoży oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w rozdziale VII pkt. 3,
ppkt. 1, lit. b-d, oraz rozdziale VII, pkt. 9, ppkt. 1-4 niniejszej SIWZ potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
ROZDZIAŁ VIII.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

b.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

c. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 8.1.
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
d.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

e.

Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 3 musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
f. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz w art. 24
ust.5 pkt 1 ustawy.
g. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
ROZDZIAŁ IX.

PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz art.
24 ust.5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz
z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2
ustawy do złożenia dowodów.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli

Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 2
ROZDZIAŁ X.

INFORMACJA

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy dla których
dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale 7 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) składane są w oryginale lub
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kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje
przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Urząd Miejski w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: inwestycje2@lipiany.pl.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
9. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(www.bip.lipiany.pl) informacje dotyczące:
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3. wartości kryteriów oceny ofert złożonych przez Wykonawców.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach zamówień publicznych
są :
Dominika Tymczyszyn – młodszy referent ds. inwestycyjnych, obsługi inwestora oraz
pozyskiwania środków zewnętrznych, tel. 790 205 641
Małgorzata

Kuczyńska-

Kierownik

Referatu

Inwestycji

Budownictwa

i

Nieruchomości

tel. 790 205 641
ROZDZIAŁ XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ XIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie

oferty

w

postaci

elektronicznej

podpisem

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym)
2) dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt. 3 lit. b-d składane w
formie pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu są składane w oryginale.
3.

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje
przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.

4. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie

rodzajów

dokumentów,

jakich

może

żądać

zamawiający

od

wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
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publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
12. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy w
siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy
Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego
Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno –
Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
w dni nauki szkolnej – cz. 2 zamówienia”.
Sygnatura akt: BUD-I.271.9.2020
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu …………………. o godz. 12:30
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
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Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

.

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie ich odtajnieniem.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWIZ.
2. Oferowana cena winna obejmować transport dzieci, postój pomoc w wejściu i wyjściu z
pojazdu, koszty opiekuna i winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
SIWZ.
4. Za wykonane usługi przewozowej wybrany Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne
obliczone wg wzoru: liczba faktycznie przejechanych kilometrów w miesiącu x cena za 1
kilometr + 8% VAT
5. Przewidywana liczba kilometrów trasy przewozu dzieci:
a. Łączna trasa przejazdu będzie wynosiła średnio :
1)cz. 1 – 80 km dziennie
2)cz. 2 – 49 km dziennie
6. Wszystkie wartości muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty
obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Stawka VAT musi być określana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i
usług za 1 km.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ceny w trakcie realizacji zamówienia o
współczynnik zmian cen paliwa w stosunku "ceny producenta” z dnia 31.10.2020r. W
przypadku

gdy

na

stronach

internetowych

producenta

(http://www.orlen.pl/PL/dlabiznesu/hurtowecenypaliw/Strony/ default.aspx) nie będzie
podanej ceny na wskazany dzień przyjęta zostanie ostatnia aktualna cena paliwa przed
dniem 31.10.2020r r.
Oznacza to, że Wykonawca wystawiając fakturę za świadczenie usług transportu w danym
miesiącu stosując cenę jednostkową za przewóz na odcinku 1 kilometra. Do faktury wpisze
cenę rzeczywistą, którą będzie cena ofertowa (wynikająca ze złożonej oferty)
zrewaloryzowana o współczynnik odpowiadający zmianie ceny producenta z dnia
31.10.2020r w stosunku do ceny z dnia wystawienia faktury.
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Plac Wolności 1, 74-240
Lipiany – pok. 18 (sekretariat) do dnia 12.10.2020r. do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z
opisem przedstawionym w rozdziale XIII pkt. 10.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, 12.10.2020r. o godzinie
12:30
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy pzp.

ROZDZIAŁ XXV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
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Lp.
1.
2.
3.
RAZEM:

Kryterium
Cena
Czas podstawienia autobusu zastępczego
Wiek autobusów

Waga
60%
20%
20%
100%

1) Kryterium nr 1 – CENA – „C”:
Cena oferty brutto – 60 pkt
Maksymalną ocenę – 60 pkt otrzyma oferta z najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu
zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i
wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną (zł)
ilość punktów oferty badanej = --------------------------------------------Cena oferty badanej (zł)

x 60 pkt

2) Kryterium nr 2 – Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii –
„AZ”
W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Ocenie podlegać będzie czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku wystąpienia
awarii:
•

do 10minut – 20 pkt,

•

od 11 do 30 minut – 10 pkt,

•

od 31 do 60 minut – 0 pkt,

od czasu powzięcia informacji o awarii.
Czas podstawienia autobusu nie może być dłuższy niż 60 min. W przypadku nie określenia czasu
podstawienia w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma „0” punktów.
3) Kryterium nr 3 – Wiek autobusów– „WA” (dotyczy wszystkich autobusów przeznaczonych do
realizacji zamówienia)
W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Ocenie podlegać będzie wiek autobusów w zakresie:
•

poniżej 5 – 20 pkt,

•

5 -7 lat– 10 pkt,

•

8 -10 lat – 0 pkt,

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych do formularza ofertowego kserokopii
dowodów rejestracyjnych z adnotacją roku produkcji wykazanych pojazdów. W przypadku nie
załączenia ww. dokumentów lub nie określenia wieku autobusu w formularzu oferty Wykonawca
otrzyma „0” punktów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wzoru:
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C + AZ + WA = SUMA PUNKTÓW

.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy pzp).
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XXVII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załącznik do niniejszej SIWZ wzór
umowy (załącznik nr 9).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zwartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w
art. 94 ustawy.
5.

W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma
podpisanie umowy.

6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej ofert złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę
regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem
umowy zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w umowie.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
przedłoży:
1) aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
100 000 zł oraz ubezpieczeniem NNW w wysokości co najmniej 10 000 zł na pasażera
2) oświadczenie o zatrudnieniu osób, na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia
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ROZDZIAŁ XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
−
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240
Lipiany
−
w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw
może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49*
−
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
−
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
−
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
−
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
−
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
−
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; [1]
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
−
nie przysługuje Pani/Panu:
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• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.[2]
Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku informacyjnego z
art. 13 RODO jest również:
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
(1)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2)
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
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………………………………
Pieczęć Wykonawcy
………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany
do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola
Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno –
Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana
Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej – cz.2
zamówienia” -cz. ……………………………………………………………
(proszę o wskazanie części, której dotyczy oferta)

2. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy(*)

Nr regon

Telefon

Adres Wykonawcy

Faks

E-mail

3. Cena (podana cyfrowo):
3.1. Cena za 1km (netto) ……………………………… słownie : ……………………………………………………………………
3.2. Cena za 1km(brutto) ……………………………… słownie : ……………………………………………………………………
4. Kryterium pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) W przypadku

wystąpienia awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, zobowiązuję/my się

zapewnić podstawienie pojazdu zastępczego na czas usunięcia

awarii

w czasie do

............................................... minut.
Uwaga: ( do 10 min – 20 pkt; od 11 min do 30 min – 10 pkt; od 31 min do 60 min – 0 pkt)
Czas podstawienia autobusu zastępczego nie może być dłuższy niż 60 minut. W przypadku
nie określenia czasu podstawienia w formularzu Wykonawca otrzyma „0” punktów.
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2) Zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia pojazdami (zaznaczyć właściwe):
o

poniżej 5 lat

o

5-7 lat

o

8-10 lat

Uwaga: ( poniżej 5 lat– 20 pkt; 5-7 lat– 10 pkt; 8-10 lat – 0 pkt)
Do oferty załączam kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów, które będą wykonywać
przedmiot zamówienia, z adnotacją roku produkcji. W przypadku nie załączenia ww.
dokumentów do formularza oferty Wykonawca otrzyma „0” punktów.
5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2022 r.
6. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) 2:


Mikroprzedsiębiorstwo



Małe przedsiębiorstwo



Średnie przedsiębiorstwo

7. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
8. Niniejszym oświadczam, że:
•

zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

•

zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;

•

przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia

•

jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego
w SIWZ;

•

w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż wybór tej
oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
(*niewłaściwe skreślić).

9. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:
L.p.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.
10. Oferta została złożona na … zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).
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.........................., dnia ......................

...............................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

1

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub
zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
2
w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EUR.
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Załącznik nr 2
Zamawiający:
Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………
reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dowóz i odwóz dzieci
niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego
Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w
Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym
2020/2021
i
2021/2022
w
dni
nauki
szkolnej
–
cz.
2
zamówienia”
-cz.
………………………………………………………………
prowadzonego przez Gminę Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.
…………….………………….., dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
(procedura sanacyjna – samooczyszczenie) : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:

…………………………………………………………………….………………………

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie:
1.

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,

…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik 3 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
Wykonawca:
…………………………………………………………
………………………………………………….
reprezentowany przez:
…………………………………………………………
……………………………………………………
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowóz i odwóz dzieci
niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego
Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w
Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym
2020/2021
i
2021/2022
w
dni
nauki
szkolnej
cz.
2
zamówienia””
-cz. ………………………………………………………………..… prowadzonego przez Gminę Lipiany, Plac Wolności 1,
74-240 Lipiany oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 1 ust 2 rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt 1 ust 2 rozdziału VII Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
□ polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów *
□ nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów *
Nazwa i adres podmiotu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Udostępniane zasoby:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku zaznaczenia, iż
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu).
…………………………………, dnia ………………. r.
(miejscowość i data)
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……………………, dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

* zaznaczyć właściwe
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Załącznik nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do
Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w
Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku
szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej – cz. 2 zamówienia”.
1. Przedmiot postępowania
Transport dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipiany ze wskazanego miejsca w danej
miejscowości zamieszkania a w przypadku dzieci poruszających się na wózkach z pod domu
Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w
Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach oraz z
powrotem do wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania,

w przypadku dzieci

poruszających się na wózkach pod dom, organizowany w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku
szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 cz. 2 zamówienia”.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
•

Część I: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego
„Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce: 2 dzieci z Lipian, 1 z Batowa; Dowóz
dzieci

niepełnosprawnych

do

Niepublicznego

Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego, Nowielin 40, 74-230 Mielęcin: 1 dziecko z Jedlic, 2 dzieci z Lipian w tym 1 na
wózku inwalidzkim, 1 dziecko z Mielęcinka, 2 dzieci z Mironowa; Dowóz dzieci
niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w
Pyrzycach, ul. Słowackiego 1, 74-200 Pyrzyce: 1 dziecko z Wołczyna.
•

Część II: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola „Bratek” Laskowo 16
gm. Przelewice: 4 dzieci z Jedlic, 1 dziecko z Lipian.

2. Przystanki
Przystanki zlokalizowane będą w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania dziecka. Dokładne
rozmieszczenie przystanków jak również trasy i godziny odjazdów samochodu dowożącego dzieci
zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i po sporządzeniu planów zajęć
w poszczególnych placówkach oświatowych. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi
transportowej w dni tygodnia, w których prowadzone są zajęcia w placówkach, o których mowa w ust.
2, w trakcie roku szkolnego 2020/2021 i 2021/2022, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
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2.

.

Termin i czas realizacji usługi

Usługa

będzie

wykonywana

w

dni

zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

w

okresie

od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r.
4. Obowiązki Wykonawcy:
1) Musi zapewnić dla pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca
2) Opiekun będzie odbierał dzieci od rodziców/opiekunów prawnych, spod domu (dotyczy dzieci
poruszających się na wózkach) pozostałe dzieci ze wskazanego miejsca w danej miejscowości
zamieszkania o ustalonej wcześniej godzinie, i po odwiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci
pod opiekę nauczyciela, po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli
w Ośrodku i przedszkolu i po dowiezieniu pod dom (dotyczy dzieci poruszających się na wózkach),
pozostałe dzieci do wskazanego miejsca w danej miejscowości zamieszkania, przekazywał pod
opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania
dziecka w drodze powrotnej z Ośrodka/przedszkola do domu osobom nieupoważnionym;
3)

Opiekun podczas przewozu będzie zobowiązany do pomocy podczas wsiadania i wysiadania oraz
dbania o bezpieczeństwo w trakcie przejazdu. Wyżej opisana pomoc rozumiana jest jako odebranie
dziecka od rodzica/opiekuna, bezpieczne umieszczenie go w pojeździe, zabezpieczenie poprzez
zapięcie pasów i po odwiezieniu na zajęcia przekazanie go nauczycielom w Ośrodku. Dzieci na
wózkach mają być przewożone w wózku inwalidzkim.

4) Opiekun musi posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenia m.in. przeszkolenie bhp i
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
5) Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego każdorazowo o czasowej lub stałej rezygnacji
ucznia z przewozu.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług zgodnie z wykazem uczniów. Ilość dowożonych
dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia do sprawdzania
posiadanych uprawnień opiekuna, który

będzie sprawował opiekę nad przewożonymi dziećmi

niepełnosprawnymi.
9)

Pojazdy używane do transportu dzieci niepełnosprawnych nie mogą być starsze niż 10 lat muszą
być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz 128 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

10) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pojazdu w środki łączności (telefon komórkowy).
11)

Wykonawca

winien

dysponować

kierowcami

posiadającymi

odpowiednie

kwalifikacje

zawodowe.
12)

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów
od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów.
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13)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku awarii pojazdu na trasie przejazdu
zapewnił pojazd zastępczy o takich samych standardach jak pojazdy docelowo wykonujące
przedmiot zamówienia, w czasie określonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, na
własny koszt na warunkach określonych w umowie. Czas podstawienia autobusu zastępczego nie
może być dłuższy niż 60 minut.

14)

Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu miesięcznego raportu
przejazdu za dany okres rozliczeniowy zawierającego zestawienia przejechanych w danym
miesiącu kilometrów.

15)

Miesięczny raport przejazdu dla każdego pojazdu sporządzany jest w oparciu o tabelę:

data

Nr
rejestracyjny
pojazdu

Imię i
nazwisko
kierowcy

godzina
Rozpoczęcia

Zakończenia

Liczba
km

Stan licznika
początkowy

Podpis
kierowcy

Uwagi

końcowy

Suma

5. Przewidywana liczba kilometrów trasy przewozu dzieci:
1) Łączna trasa przejazdu będzie wynosiła średnio :
a) cz. 1 – 80 km dziennie
b) cz. 2 – 49 km dziennie
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi:
„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do
Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w
Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku
szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej - cz. 2 zamówienia””
– cz. ………………………………………………….. oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy
zrealizowała/y w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące
zamówienia:
Nazwa i adres
podmiotu na rzecz
którego usługa była
wykonywana

Nazwa i zakres (rodzaj) prac,
miejsce wykonywania prac

Wartość
zamówienia

(przedmiot)

(brutto)

1

2

3

Czas realizacji
od ..... do .....

4

5

______________ dnia __ __ __ roku
___________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ NARZĘDZI

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia pn. „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych
wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego
Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w
dni nauki szkolnej - cz. 2 zamówienia”” – cz. ………………………………………………………………………………………..
dysponujemy następującymi jednostkami sprzętu:

Lp
.

Marka

Mode
l

Nr
rejestra
cyjny

Rok
produkcji

Liczba miejsc
siedzących
(wraz z
kierowcą
i
opiekunem/op
iekunami)

Podstawa
dysponowania
(należy wpisać
np. własność,
dzierżawa,
użyczenie)

Dostoswany do
przewozu osób
niepełnosprawnych
(zgodnie z
warunkami
postawionymi w
postępowaniu dla
danej części)
(TAK/NIE)

______________ dnia __ __ __ roku
___________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST.1 PKT 23 USTAWY PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany
do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola
Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno –
Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana
Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej - cz. 2
zamówienia” – cz. …………………………………………………..
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp informuję, że podmiot, który reprezentuję:
...........................................................................................................................
(nazwa firmy)
1.

Nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w
niniejszym postępowaniu*

2.

Należy do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym
postępowaniu*:
.................................................................................................................
.......................................................................................................... .......

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy w przypadku oferty wspólnej - podpis
każdego z wykonawców składających ofertę wspólną)
Miejscowość i data

*/ niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 do SIWZ

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ OSÓB

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia pn. „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych
wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego
„Puchatek” w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego
Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w
dni nauki szkolnej - cz. 2 zamówienia” – cz. …………………………………………………..
przedmiot zamówienia wykonywać będą:

Lp.

Imię i
nazwisko
kierowcy

Dokument
uprawniający do
wykonywania
przedmiotu
zamówienia
(prawo jazdy,
kat.)

Doświadczenie

Zakres
Podstawa
wykonywanych dysponowania
czynności

1.
2.
3.
4.
______________ dnia __ __ __ roku
___________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA NR ...............
zawarta dnia ………
pomiędzy:
Gminą Lipiany mającą swą siedzibę w Lipianach przy Plac Wolności 1, NIP: 853-14-56-518,
reprezentowaną przez:
Bartłomieja Królikowskiego – Burmistrza Lipian
przy kontrasygnacie Katarzyny Walerowskiej - Skarbnika Gminy Lipiany
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
firmą: ………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ……………………………………………………………………………………...
NIP:……………………………………. REGON: …………………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z
późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem ……………………. z dnia……………………….
Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką
zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Puchatek”
w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego „Bratek” w Laskowie, Niepublicznego
Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021
i 2021/2022 w dni nauki szkolnej - cz. 2 zamówienia dla cz. .. postępowania. Szczegółowy
opis zamówienia został ujęty w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Usługa wykonywana będzie na podstawie ustalonych terminów zajęć dydaktycznych
oraz szczegółowej trasy przejazdu i rozkładów, które zostaną orientacyjnie ustalone z dniem
rozpoczęcia realizacji zamówienia ze wskazaną przez Zamawiającego osobą odpowiedzialną
za transport. Ustalenia te mogą ulegać zmianie w trakcie roku szkolnego.
§2
1. Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r. z
wyłączeniem dni wolnych od nauki, określonych w przepisach odrębnych lub do wyczerpania
środków przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy.
§3
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za:
1) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu, podczas
transportu oraz podczas postoju,
2) zapewnienie transportu dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie
zapewnienie kierowcy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, oraz opiekuna o
odpowiednich kwalifikacjach,
3) stan techniczny pojazdów oraz punktualność dowozów,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

4) pomoc dzieciom i opiekunom w załadunku i rozładunku wraz ze sprzętem
rehabilitacyjnym,
5) wyposażenie pojazdów w telefon komórkowy, który będzie służył między innymi do
informowania rodziców o zaistniałej nagłej awarii.
Opiekę nad dowożonymi dziećmi zapewnia Wykonawca. Wykonawca powinien zapewnić opiekę
1 osoby dorosłej w każdym autobusie z zastrzeżeniem, że kierowca nie może pełnić funkcji
opiekuna. Opiekunem winna być osoba dorosła, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, nie karana oraz sprawna fizycznie. Opiekun będzie odpowiedzialny za
bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie, dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących
przez uczniów w autobusie, pomoc przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu
(dotyczy to w szczególności małych dzieci), sprawdzenie czy uczeń wysiadł bezpiecznie na
prawidłowym przystanku docelowym, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu. Po dojechaniu do każdego
przystanku opiekun wysiada pierwszy z autobusu i zezwala na wysiadanie uczniom, pomagając
najmłodszym dzieciom bezpiecznie opuścić autobus. Dzieci w wieku przedszkolnym, oraz z klas
najniższych szkoły podstawowej bezwzględnie przekazywane są osobie dorosłej (rodzic,
opiekun),pozostali uczniowie wysiadają zgodnie z oświadczeniem rodziców. Opiekunowie są
zobowiązani do sprawdzania stanu liczbowego uczniów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i środki transportu przeznaczone do
wykonywania usługi dowozu uczniów. Przewozy odbywać się mogą wyłącznie środkami
transportu wskazanymi w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz spełniającymi wymagania
techniczne i bezpieczeństwa określone w przepisach: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. Dz.U. 2016 poz. 2022), ustawy z dnia 20 czerwca 1997rPrawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018, poz. 1990 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2140) i innych przepisach związanych z
przewozem osób.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego pojazdów, Zamawiający
ma prawo do zlecenia przeprowadzenia badań technicznych przez wskazaną przez siebie stację
kontroli pojazdów. W razie potwierdzenia niewłaściwego stanu technicznego pojazdów koszty
przeprowadzonych badań technicznych ponosi Wykonawca oraz zobowiązany jest niezwłocznie
podstawić pojazd zastępczy, o identycznym standardzie jak pojazdy docelowo wykonujące
trasę.
Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny. Wykonawca zobowiązany jest, aby pojazdy w okresie jesiennozimowym były ogrzewane, a na stopniach wejściowych nie zalegał lód. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku którego wystąpi uszkodzenie ciała, czy
szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących transportowanych dzieci, pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
z usługami określonymi w § 1 niniejszej umowy, w tym w szczególności związanych z ruchem
pojazdów mechanicznych. Wykonawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność
gospodarcza w postaci przewozu osób jest objęta ubezpieczeniem OC w zakresie
podstawowym na kwotę co najmniej 100 000 zł oraz ubezpieczeniem NNW w wysokości co
najmniej 10 000 zł na pasażera.
Przy każdym transporcie Wykonawca – Przewoźnik zobowiązany jest na prośbę osoby
odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, do przedłożenia aktualnych
dokumentów i uprawnień potrzebnych do realizacji zamówienia (w szczególności oryginały:
polisa ubezpieczeniowa, prawo jazdy, oświadczenie/poświadczenie spełnienia przez kierowcę
wymagań dotyczących transportu osób, dowód rejestracyjny, licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób -obszar prowadzenia przewozów-Rzeczpospolita
Polska).
W razie wystąpienia awarii sprzętu Wykonawca musi niezwłocznie zapewnić zastępczy środek
transportu w czasie wskazanym z formularzu ofertowym, ale nie później niż do 60 minut o
takim samym standardzie technicznym, wieku oraz z co najmniej taką samą liczbą miejsc.
Zamawiająca zastrzega sobie prawo zmiany grafiku przewozów w przypadku zmian
w
organizacji placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu
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zajęć oraz zmiany wyznaczonych przystanków. O wszelkich zmianach Zamawiająca
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.
10. W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez wykonawcę
do świadczenia usług przewozowych Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania
usług przewozu uczniów innemu wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty całości
kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych.
§4
1. Za wykonane usługi przewozowej wybrany Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne
obliczone wg wzoru: liczba faktycznie przejechanych kilometrów w miesiącu x cena za 1
kilometr (wskazana w załączniku nr 2 do umowy – formularzu ofertowym) + 8% VAT.
2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizacje zadania w
budżecie w wysokości ……………………………………………………………………………………………………………..
3. Wynagrodzenie - obejmuje transport osób, postój itp., tj. zawiera wszystkie składniki
cenotwórcze.
4. Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych
dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przejechaną ilość km wykazaną w
miesięcznym raporcie przejazdu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy i
zatwierdzoną przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną płatność tzw. split payment
stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej
płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza
zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża
zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw.
split payment.
7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury. Wraz z fakturą Wykonawca przedstawi miesięczny raport przejazdu dla każdego
pojazdu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów – Wykonawca zapewni ich dowóz na
warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiająca
nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.
9. Jeżeli część usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy objętego wystawioną przez
Wykonawcę fakturą została zrealizowana przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany
będzie na żądanie Zamawiającego przedłożyć mu pisemne oświadczenie Podwykonawcy
potwierdzające, że otrzymał pełną kwotę wynagrodzenia za wykonanie usług, których faktura
dotyczy, względnie uwierzytelnione przez bank dowody zapłaty całości należnego
Podwykonawcy wynagrodzenia.
§5
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany autobusu wskazanego w ofercie. Zmieniony autobus musi posiadać aktualne
ubezpieczenie oraz aktualny przegląd techniczny, z zastrzeżeniem posiadania identycznych
standardów oraz wieku jak pojazdy uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji
przetargowej.
2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania usługi, w związku z wystąpieniem siły
wyższej.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
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nagłe
załamania
warunków
atmosferycznych,
nagłe
przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia
3) zmiany wartości umowy w przypadku zmian:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

2.

3.

4.

5.

e. ceny paliwa za 1 km w trakcie realizacji zamówienia o współczynnik zmian cen paliwa
w stosunku "ceny producenta” z dnia 31.10.2020r.r.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 lit. b wykonawca składa
pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia
umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości
płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń
pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.3 lit. c wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa
w ust. 1 pkt.3 lit. c na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku
ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.3 lit. c
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie
podwyższone lub obniżone:
a. na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z
powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie
Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i
prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie
zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego
aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż
miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę,
b. na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w
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terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie
Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia
zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie
na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca
powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą
wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia
wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia.
Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz
przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu
zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu
zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu,
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w
kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem
wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca
rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego
wynagrodzenia.
6. W przypadkach określonych w ust. 2,3,4 I 5 zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy
mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa po 12 miesiącach od dnia zawarcia umowy i jest
możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia
przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem
dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych (dane
wrażliwe, Informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego
dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy. Ciężar dowodu spoczywa na
Wykonawcy.
7. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez jedną ze Stron powinien wpłynąć do
drugiej Strony w formie pisemnej w terminie minimum
7 dni przed planowanym
wprowadzeniem zmian.
8. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.
2. Kary te naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w podstawieniu autobusu zastępczego (od czasu wskazanego w załączniku
nr 2 do niniejszej umowy), Wykonawca poniesie karę w wysokości 200 zł, za każde
rozpoczęte 15 min. opóźnienia,
2) za podstawienie autobusu zastępczego o gorszych standardach i wieku niż pojazdy ujęte
w formularzu ofertowym, Wykonawca poniesie karę w wysokości 500 zł za każdy taki
przypadek
3) za niewywiązywanie się z obowiązków opiekuna dot. odbierania i przekazywania
dziecka poruszającego się na wózku spod domu rodzicom, Wykonawca poniesie karę w
wysokości 500 zł za każdy taki przypadek;
4) za opóźnienie w dowozie dzieci do placówek oświatowych Wykonawca poniesie karę w
wysokości 50 zł za każde rozpoczęte 15 min opóźnienia;
5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji obowiązków w szczególności
wynikających z § 3 Zamawiający może naliczyć karę umowną jednorazowo w wysokości
500 zł za każde uchybienie stwierdzone podczas kontroli,
6) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w par.
7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 112,50 zł (słownie: sto
dwanaście złotych 50/00 ) za każdy dzień w okresie realizacji umowy, w którym
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stwierdzono wystąpienie tego naruszenia. Kara liczona będzie osobno za każdą
niezatrudnioną osobę,
7) za wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty
określonej w § 4 ust. 2.
3. Suma wysokości kar określonych w ust. 2 pkt 1-5 nie może przekroczyć wysokości 10% kwoty
określonej w § 4 ust.2.
4. Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Strony zgodnie oświadczają, że sposób i wysokość naliczenia kar umownych nie są rażąco
wygórowane.
§7
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu
pojazdami i sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie przewozu były wykonane przez osoby
zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca
lub podwykonawca. Nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz
osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.
3. Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności opisanych w
ust.1. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy do zmiany
terminu świadczenia usługi.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej
także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) zwrócenie się do
Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy
kontroli.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
1.
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podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
§8
1. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………
2. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny
być zawierane w formie pisemnej.
3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć
umowy z podwykonawcą w zakresie innym niż wymieniony w ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców
jak za swoje własne.
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów
oraz za
wszelkie szkody, na które w wyniku wykonania lub nie wykonania usług przewozowych zostaną narażeni
przewożeni uczniowie.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. Prawo przewozowe wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r., (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 915), Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843).
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 12
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
−
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lipian, Plac Wolności 1, 74-240
Lipiany
−
w sprawie przetwarzania pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących pani/Panu praw
może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91 564 10 49*
−
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
−
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
−
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
−
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
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−
−

−

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; [1]
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(2)

Ponadto administratorem danych osobowych zobowiązanym do spełnienie obowiązku informacyjnego z
art. 13 RODO jest również:
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
(1)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2)
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
Umowę sporządzono w
i jednego dla Wykonawcy.
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Zamawiającego

Załączniki do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami
2. Formularz ofertowy wykonawcy z dnia ……………...
3. Zezwolenie/licencja na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
osób.
4. Wzór miesięcznego raportu przejazdu.
………………………….

………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
…………………………….
KONTRASYGNATA
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